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چکیده
رشد سریع شهرها یکی از پدیدههای جهانی است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل محیطی ،انساانی ،سیاسای اتتااادی اه
توع می پیوندد .از ا لویتهای رنامه ریزان مدیران شهری ،ارائه خدمات هتر شهر ندان دسترسی آنان ه امکانات شهری است .مکان
یا ی مناسب زمین یکی از مهم ترین عوامل ایجاد مسکن ه دلیل دارا ودن ماهیت چند جهی ،فرآیندی پیچیده است .اساتااده از ماد -
های تامیم گیری در مکان یا ی موجب انتخاب هینه سایت می شود .یکی از ر ش هاای تاامیم گیاری ،ر ش تحلیال سلساله مرات ای
 AHPاست .ا استااده از این ر ش ،معیارها زیر معیارها رت ه ندی می شوند گزینههای مناسب رای مکان یا ی انتخاب می شوند.
در این پژ هش ا هره گیری از ر ش توصیای-تحلیلی ا هدف مکان یا ی مجتمع مسکونی ،پس از ررسای فرآیناد مارکور ،معیارهاا
زیرمعیارهای مؤثر کال دی -زیست محیطی در مکان یا ی فضاهای مسکونی معرفی درخت اره سلسله مراتب معیارها ترسایم مای شاود.
رای میانگین زنهای داده شده هر معیار زیر معیار ،از مقایسه د د یی ماتریس های توماس اِ ساعتی ،جهت رت ه ندی اساتااده شاده
است .معیارهای مرکور جهت ا لویت ندی در  3سایت مسکونی در شهر تهران ه عنوان نمونه مطالعات میدانی ررسی شده است.
کلمات کلید
ارزیا ی ،مکانیا ی ،مسکونی ،فرایند تحلیل سلسله مرات ی
 .1مقدمه
در فرایند رنامه ریزی که تالشای اسات ارای ایجااد چاارچو ی
مناسب که طی آن رنامه ریز تواند رای رسیدن ه راه حل هینه
اتدام کند ( ،)Lee, 1975پس از ت یین اهداف کلی ،یان مقاصاد
(اهداف عملیاتی) ،رنامه ریزی تهیه گزینههاای مختلاب ارای
رسیدن ه اهداف مقاصد رناماه ریازی ،ارزیاا ی صاورت مای
پریرد تا ر اساس شایستگی نسا ی هریاا از گزیناههاا ،گزیناه

شرایطی اغلب ،معیارها همسو نیستند .در نتیجاه تاامیم گیاری
اید در یا فضای چند عدی صورت پاریرد .در چناین شارایطی
ر شهای ارزیا ی چند معیاری ،ا توجه ه اینکه در این ر شهاا
فرض ر این است که هر یا از معیارها محور یا ُعد جداگانه ای
هستند (توفیق )1372 ،می تواند مورد استااده ترار گیرند.
مکان یا ی ا در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی ،اتتاادی زیست
محیطی ،یکی از فاکتورهای کلیدی در رنامه ریزی های منطقاه

مطلوب یا هینه انتخاب گردد (ز ردست .)1376 ،ارای سانجش
شایستگی نس ی هر یا از گزینهها ،معماو از معیارهاا اساتااده
میشود .انتخاب مکان مناسب سکونت یا ه ع ارت دیگار مکاان
یا ی جهت سکونت نیز از این تاعاده مساتینی نیسات .در چناین

ای است .در اتع مکانیا ی مناسب مراکز می تواند سا ب توساعه
پایدار در منطقه شود ( .)Ruiz, 2007هدف از مکان یا ی انتخاب
مکان مناسب رای استقرار کار ریهای مختلب می اشد طوری
که هترین عملکرد ا توجه اهداف مورد نظر پار هه حاصال شاود
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( .)Bischoff & Klamroth, 2007مکان یا ی اورت علمی
امر زین یش از صدسا عمار نادارد .تااکنون ،از دیادگاه هاای

جغرافیایی ( )GISپرداخته است .نتای تحقیق نشان می دهد کاه
از  148مکان رزشی  26مورد یا ،د یا ساه حاریم (ر دخاناه،

گوناگون ه امر مکانیا ی توجه شده است که هار یاا گااهی در
جهت تکامل دیگری وده است (.)Schmitz, 1999
در خش تحقیقات داخلی فرهادی ( ،)1379در پایاان ناماه خاود،
چگونگی توزیع مکان یا ی فضاهای آموزشی در منطقه  6تهران
را مورد ررسی ترار داد .فرج زاده سر ر ( )1381در پژ هشی اا
عنوان«مکان یاا ی مراکاز آموزشای مقطاع راهنماایی منطقاه 7
تهران» ه این نتیجه رسیده اند که مدارس مورد مطالعه از لحاظ
توزیع مکانی ه صورت مطلوب توزیاع نشاده اسات  .فرجازاده
رستمی ( )1383پس از ارزیا ی یژگای هاای دسترسای تاوان
خدمات دهی مراکز آموزشی ،نقاط جدیدی رای استقرار احدهای
آموزشی ر م نای شاعاع دسترسای در شاهر معلام کرمانشااه
پیشنهاد دادند .صالحی رضاعلی ( )1384الگوی مطلاوب ارای
سامان خشی احدهای آموزشی د ره متوسط پسارانه زنجاان را
ارائه ،راهکارهایی را رای دسترسی جمعیت داناش آماوزی اه
نواحی فاتاد دسترسای پیشانهاد کارده اناد .همچناین رضاوی

لوله های گاز خطوط انتقا نیر ) را رعایت نکردند 122مکان
هر سه حریم را رعایت کردند .از نظر شعاع کار ری تعداد کمی از
اماکن ،استاندارد های مورد نظر را رعایات کردناد همچناین از
جن ه تراکم جمعیتی توزیع اماکن رزشی زرگ نس ت اه امااکن
کوچا متوسط نامناسب ودند .مشاکینی همکااران (،)1391
ه ارزیا ی مکان یا ی پر هههای مسکن مهر اا اساتااده از ر ش
سلسله مرات ی در شهر یازد پرداختاه نتاای آن را در  13پار هه
مسکن مهر در استان یزد اورت مطالعات میدانی ماورد ررسای
تاارار داده اساات .ساالیمی همکاااران ( ،)1391در مقالااه ای ااه
ررسی مکان گزینی امااکن رزشای شاهر اصااهان پرداختناد
شاخص هایی همچاون تیمات زماین ،دشاواری تملیاا ،ارزش
کار ری موجاود ،شارایط هئومورفیاا (خاا  ،شایب ،ساط آب
زیرزمیناای  ،)...سااازگاری هااا ناسااازگاری هااا ،انسااجام
یکپارچگی ،ایمنی ،نحوه دسترسی ،توزیاع عاد ناه جمعیات را
جهت انتخاب مکان مناسب رای ساخت اساتخرهای سرپوشایده

همکاران(  )1388در مقاله ای ا عنوان "تحلیل مکانی فضااهای
رزشی شهر آمل ا استااده از سیستم اطالعاات جغرافیاایی" اه
این نتیجه رسیدند که پراکندگی اغلب فضاهای رزشی کوچاا،
متوسط زرگ شاهر آمال از نظار شاعاع کاار ردی مطاا ق اا
استانداردهای موجود نیست .نا راین در ساخت اماکن فضااهای
رزشی اید از نظر رعایت استانداردهای تعیین شده ارای شاعاع
کار ری دتت یشتری ه عمل آید تا امکان دسترسای آساان اه
اینگونه فضاها رای همه شهر ندان جود داشاته اشاد .تجا ناد
( )1389تحلیل مکانی -فضایی مراکز آموزش متوسطه منطقاه 14
را از نظر شعاع دسترسی همجواری ررسی راهکارهاایی را از
نظر شعاع دسترسی رای مکان یا ی فضاهای جدید استااده کرده
است .همچنین هنری ( ،)1389ه ررسای نقاش مکاان گزینای
هینه فضاهای رزشی در توزیع عاد نه مراکز رزشای توساعه
پایدار شهر رزش پرداخت در این تحقیق اتدام ه زن دهای
معیارهای مهام تاثیرگارار در امار مکاان یاا ی کاار ری هاای

در منطقه جنو ی شهر اصاهان تعیین نمودند .ناماداری دره دنا
( )1394در مقاله ای ه ارزیا ی مکان یا ی کار ری های آموزشای
درشهر د ر د استان لرساتان (شاهر در د) طای ساا 1393-94
پرداخته است .ی ه این نتیجه رسیده اسات کاه شاهر د ر د از
نظر سرانه فضاهای از سرانه زیر نا دارای کم ود متراه است
درمقایسه ا استانداردهای رای آموزشی ضعیت مناسا ی ندارناد
لی از نظر تعداد دانش آموز در کاالس ،تعاداد ط قاات سارانه
زمین نس ت ه هر ساکن شهری دارای کمیت کیایات هتاری
نس ت ه میزان سرانه های منت از دفتار فنای زارت آماوزش
پر رش است همچنین فضاهای آموزشای اا ساایر معیارهاای
مکانیا ی ارت اطی ندارند در اتاع این معیارهاای مکاان یاا ی
مکان گزینی ضع موجود فضاها تااا ت معنااداری جاود دارد
این دان معنی است که فضااهای آموزشای شاهر د ر د از نظار
سازگاری ،همجواری مطلو یت ضع مناس ی ندارند.
در خش تحقیقات خارجی ،لی یان ( )1997یا مد تامیم

رزشی کرده اسات .ط اق نتاای دسات آماده تاراکم جمعیتای
یشترین اهمیت همجواری کم ترین اهمیت را در مکاان یاا ی
فضاهای رزشی داشتند .تاجی فایندری ( ،)1390در تحقیقای اه
ررسی اماکن رزشی شهر رشت ا استااده از سیساتم اطالعاات

گیری مکانی م تنی ر AHPه منظاور جساتجوی یاا مکاان
رای تأسیسات جدید ارایه کردند .نتای این پژ هش نشان داد که
یا مد  AHPمی تواند چهارچوب مناسا ی ارای کماا اه
تامیم گیران در تحلیل فاکتورهای مکانی ،ارزیا ی گزیناه هاای
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مختلب مکانی انتخاب مکانهای نهایی فراهم کناد .ایان ماد
نیازمند پیشنهاد یا تعداد از مکان های القوه می اشد .شریواستا

این معیارها ا استااده از ا زار پرسشنامه از نظرات دیدگاه هاای
اساتید متخااان حوزه معماری شهرسازی زن دهای مای-

ناسوات ( )2003نیز در پژ هشی ا عنوان مکان یا ی محل دفن
ز اله در اطراف شهر ترار رانسی ا استااده از  GISاه زن دهای
شاخص های مهمی همچون (زماین شناسای ،شایب زماین ،آب
های سطحی  )...پرداختند .نیلن ادلین الدراندالی ( )2004یا
سیستم جدید را که در آن کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مرات ای
( )AHPاز طریق کار رد یا سیستم اطالعات جغرافیاایی ()GIS
یکپارچه شده است ،رای تعیاین مکاان هیناه اه منظاور یاا
تسهیالت خاص ارایه کردند .این سیستم د ا ازار اصالی GIS
 AHPرا در ر شی ه کار می گیرد که دخالات کاار ر را اا هار
عنار دیگر نیزسط مهارت مورد نیاز رای کاار اا کاامپیوتر را
کاهش می دهد .سونا ( )2005امکان پریری اضاافه کاردن
مکان یاا ی ایساتگاه راه آهان اا اساتااده از تکنیاا  AHPرا
پیشنهاد کرد .دسپوتاکیس ( )2007در مقالاه ای اا عناوان GIS
مدلی رای انتخاب مکان دفن ز اله ،یان داشاته مکاان انتخاا ی
جهت دفن ز اله اید فاصله تا نواحی صنعتی ،رزشای آموزشای

شود در آخر هترین سایت جهت طراحی انتخاب میگردد.
 .2روش انجام تحقیق

را حاظ کند .آه جانا ( )2007نیاز اه ررسای مکاان یاا ی
فضاهای س ز تاریحی در شهر سئو پرداختند .آن هاا در ایان
تحقیق معیارهای رعایت حریم (فاصله از کاار ری هاای موجاود
فعلی) ،توجه ه جود خدمات شهری در منطقه ،توجه اه نسا ت
توجه اه نسا ت مسااحت منطقاه اه
جمعیت ا ظرفیت پار
مساحت پار را در ا لویت مکان یا ی خود ترار دادناد .پوگیاو
رسکی ( )2009نیز در منطقه گراگلیاسکو شهر تورین ا توجه اه
میزان آلودگی خا منطقه ،سعی در یافتن هترین فضااها ارای
ساخت پار ها فضاهای تاریحای کردناد .آن هاا در تحقیاق
حاضر عال ه ر توجه ه مسائل مر اوط اه یژگای هاای خاا
منطقه توجه دتیق ه آلودگی خاا اا فلازات سانگین ،معیاار
تراکم جمعیت را نیز در پژ هش خود مورد توجه ترار داده مکان
یا ی ساخت پار های جدید را ار پایاه میازان تاراکم جمعیات
موجود در منطقه توجه ه عدم آلودگی موجاود در خاا انجاام
دادند.
در این مقاله ا هدف تسهیل مکان یا ی فضاهای مساکونی اا
استااده از ر ش توصیای  -تحلیلی ،پس از ررسی فرآیند مرکور،
معیارها زیرمعیارهای مؤثر در مکاان یاا ی فضااهای مساکونی
معرفی درختواره سلسله مراتب معیارها ترسیم می شاود .ساپس

ر ش تحقیق حاضر توصایای -تحلیلای اسات از حیا هادف
پژ هش در دسته تحقیقات کار ردی ترار دارد .م انی تئوریا آن
ر اسااس مطالعاات اسانادی  -کتا خاناه ای ازدیاد میادانی
مراجعه ه سازمان ها ارگان هاای مر اوط انجاام گرفتاه اسات.
معیارهای مورد استااده جهت مکان یا ی ر اساس ضوا ط مکاان
یا ی انتخااب اهمیات الویات نادی آن اا اساتااده از ا ازار
پرسشنامه از نظرات دیدگاه های اساتید کارشناسان این حوزه
تعیین شده است  .ا توجه ه اینکه فرایند مکان یا ی یا مسائله
تامیم گیری چند معیاره است ،در ایان تحقیاق از ر ش ارزیاا ی
چند معیاری «فرایند تحلیل سلسله مرات ای AHP-هاره گرفتاه
شده است 3 .سایت ا کار ری مسکونی در شاهر تهاران انتخااب
شده است ا توجاه معیارهاای کال ادی ارزش زماین زیسات
محیطی مورد ارزیا ی ترار گرفتاه هتارین ساایت از ایان نظار
انتخاب می شود.
 محدوده مورد مطالعه

پس از زن دهای ا لویات نادی معیارهاای کال ادی-زیسات
محیطی رسیدن ه مدلی جهات مکاان یاا ی مناساب مجتماع
مسکونی ،این مد جهت انتخاب مکان مناسب مجتمع مسکونی
از ین  3سایت پیشنهادی ا این کاار ری در شاهر تهاران کاار
گرفته می شود.
تهران از نظر آب هوایی ،غیر از نواحی کوهساتانی شامالی کاه
اندکی مرطوب معتد است ،کالً گرم خشا اسات .حاداکیر
دمای ث ت شده در تهران  39/4درجه حاداتل آن  -7/4درجاه
سانتیگراد میاانگین ماهاناه حاداکیر  29حاداتل  0/1درجاه
می اشد .ر ساختار کُلی اتلیم تهران سه عامل جغرافیایی جاود
دارد که در آب هوای استان نقش ماؤثری دارناد .ایان عوامال
ع ارتند از :رشته کوههای ال رز در شاما  ،رزش ادهاای ااران
زای غر ی دشت کویر در جناوب اساتان.عامل ارتاااع در آب
هوای استان تهران نقش اساسی دارد .ه همین جهت ا کااهش
ارتااع از شما ه جنوب دما افزایش می یا د .اما میزان ارنادگی
کمتر است ( بگاه سازمان صدا سیمای ج.ا.ایران).
 انتخاب سایت های پیشنهادی
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سه سایت پیشنهادی در محله های یوساب آ ااد ،ساعادت آ ااد
لنجا ترار دارند.
سایت ا  :زمینی ه مساحت  15000متر مر ع در منطقه 1
تهران ،میدان دانشجو ،خیا ان درکه (شهید دا دیان) در نزدیکی

دانشگاه شهید هشتی ترار دارد.

شکل  -1دسترسی ها خیا انهای اطراف سایت گزینه ا

سایت د م :زمینی ه مساحت حد د  44هزار متر مر ع در منطقه 6
تهران ین اتو ان همت حکیم در ضلع غر ی اتو ان کردستان
در نزدیکی ساختمان ا اس پ رج ینالمللی تهران.

شکل  -2دسترسی ها خیا انهای اطراف سایت گزینه د م

سایت سوم :زمینی ه مساحت حد د  62هزار متر مر ع در منطقه
 2تهران ،سعادتآ اد ،خیا ان کوهستان

شکل  -3دسترسی ها خیا انهای اطراف سایت گزینه سوم

 معرفی مدل آنالیز  AHPو کاربرد آن در تصمیم گیری و
مکانیابی

در ارزیا ی هر موضوعی ،نیاز اه معیاار انادازهگیاری جاود دارد.
انتخاب معیار مناسب ه ما امکان می دهد که مقایسه درستی ین
گزینهها ه عمل آ ریم ،اما تتی که چندین معیار ارای ارزیاا ی
در نظر گرفته می شود ،کار ارزیا ی پیچیده شده این پیچیادگی

هنگامی که معیارهای چندگانه از جنسهای مختلب اشند ،سیار
افزایش می یا د .در این هنگام ،کار ارزیاا ی مقایساه از حالات
ساده تحلیلی که ذهن تادر ه انجام آن است .خارج می شود ه
یا ا زار تحلیل علمی توی نیاز خواهاد اود .از این ر شهاای
ارزیا ی چند معیاری متعددی در دهاههاای اخیار در زمیناههاای
گوناگون مورد استااده ترار گرفتاهاناد ،از جملاه :تحلیال تاامیم
( ،)Pitz,& McKillip, 1984تئوری مطلو یات چناد مشخااه
( ،)Edwards & Newman, 1982تامیم گیری چناد معیااری
(Voogd, ( )Nijkamp & Spronk, 1981( )Massam,1980
 ،)1983تئااوری تضااا ت اجتماااعی ( ،)Steward, 1988ر ش
ارزیا ی چند معیاری «فرایند تحلیل سلسله مرات ی.»AHP-
ر ش  AHPا توجه ه مزایای این ر ش نس ت ه ساایر ر ش-
های ارزیا ی چند معیاری در این تحقیق مورد استااده ترار گرفتاه
است (ز ردست .)1380 ،ایان ر ش ارای ساط نادی درجاه
ندی استااده می شود گااهی ارای تحلیالهاای اجتمااعی
اتتاادی نیز ممکن است ه کار ر د .در ایان ر ش ،ت ال از هار
کاری اید داده هاای هار مکاان اساتاندارد شاوند (فاضال نیاا
دیگران .)1379 ،فرایند تحلیال سلساله مرات ای (  )AHPر شای
است منعطب ،توی ساده که رای تاامیم گیاری در شارایطی
که معیارهای تامیم گیری متضاد ،انتخاب ین گزیناه هاا را اا
مشکل مواجه می سازد ،استااده می شود .این ر ش ارزیا ی چناد
معیاری ،ا تادا در ساا  1980اه سایله «تومااس اِ سااعتی»
( )Saaty, 2003پیشنهاد گردید تاکنون کار ردهای متعددی در
علوم مختلب داشته است (ز ردست.)1380 ،
فرایند تحلیل سلسله مرات ی ا شناسایی ا لویت نادی عناصار
تامیم گیری شر ع می شود .این عناصر شامل :هدفها ،معیارها
یا مشخاهها گزینههای احتمالی میشود که درا لویات نادی
کار گرفته میشوند .فرایند شناسایی عناصر ارت اط این آنهاا
منجر ه ایجاد یا ساختار سلسله مرات ی میشود ،ساختن سلسله
مراتب نامیده میشود .سلسله مرات ی ودن ساختار اه ایان دلیال
است که عناصر تامیم گیاری (گزیناههاا معیارهاای تاامیم
گیری) را میتوان در ساطو مختلاب خالصاه کارد ( Bowen,
 .)1993در ر ش  AHPاز مقایسه د تایی معیارهاا اساتااده مای
شود .رای انجام این ر ش در مرحلاه ا ا تادا تاا معیارهاای
مورد ررسی را مقایسه نموده میزان اهمیت نس ی هار جاات از
معیارها ا توجه اه امتیاز نادی این یاا تاا ناه جادا امتیااز
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«توماس اِ ساعتی» ،در یاا مااتریس ارد مای گاردد ماورد
سنجش ترار می گیرد زن هر کدام از معیارهاا در مقایساه اا

نقش جایگاه مسکن در توسعه شهری را مطر می کناد .ارای
میا مکان ترارگیری مسکن از اهمیت یژه ای رخاوردار اسات.

دیگری مشخص مای شاود .در مرحلاه د م اا اساتااده از ر ش
نرما کردن تمام سنجه ها زن می شوند .در مرحله ساوم اا در
دست داشتن زن معیارها امتیااز آلترناتیوهاا ،زن ترکی ای هار
یا از گزینه ها از طریق حاصال ضارب زن معیارهاا اا امتیااز
آلترناتیوها ه دست آمده گزینه ها ه ترتیاب زنای کاه دارناد
سط ندی می شوند مرحله نهایی تعیین سازگاریها می اشاد
که ه نظر تحلیلگر ستگی دارد (حسینی.)1379 ،

گر ه های مختلب درآمدی که تاوان ماالی متااا ت در تاأمین
خرید مسکن دارند .در مکان های متااا ت شاهری زنادگی مای
کننااد (توفیااق .)1369 ،مکااان انتخااا ی اارای اسااتقرار کااار ری
مسکونی اید دارای زمین ا شیب  1تا  8درصد ،حداکیر ارتااع تاا
 1600متر ،رعایت حریم گسال هاای شاناخته شاده در منطقاه،
رعایت حریم مسیل ها ه طوری که در فاصله  50تا  300متاری
حریم آن ها از احداث هر گونه کار ری مسکونی جلاوگیری شاود
(تراگزلو .)1384 ،یکی دیگر از عوامل سیار ا اهمیات در مکاان
یا ی زمین در نظر گرفتن جود خا کافی جهت توسعه فعالیات
های عمرانی ضعیت توپوگرافی است ه صورتی کاه نیااز اه
حداتل تسطی خاک رداری داشته اشد از ناوذپریری مناساب
کافی رخوردار اشد (مرکز مطالعاتی تحقیقااتی شهرساازی
معماری.)1390 ،



معرفی معیارها و زیرمعیارهای مورد نیاز بررای مکران

یابی اراضی مسکونی با رویکرد کالبدی-زیست محیطی

مااهیم رای تا ل استااده ودن اید ه معیارهای تجر ای ت ادیل
شوند .فرایند ساخت ماهوم ه طور کلای شاامل ایان ماوارد مای
اشد :گام ا  :تعیین ا عاد تشکیل دهنده ماهوم ،گام د م :تعیاین
معیارهایی که ه کما آن ها تاوان ا عااد ماهاوم ماورد نظار را
اندازه گیری کرد .در اتع معیارها نشانه های عینی تا ل انادازه
گیری ا عاد ماهاوم هساتند (خااکی .)1378 ،گاام ساوم :سااخت
متغیرها است (طالب )1370 ،که در این پژ هش اه جاای ا عااد،
معیارها ه جای متغیرها ،زیرمعیارها معرفی شده اند.
معیارها زیرمعیارهای کلیدی مکاان یاا ی اراضای مساکونی از
مطالعات ا لیه کارشناسان متخااان مرکز مطالعاتی معماری
شهر سازی استخراج شاده اسات (مرکاز مطالعااتی تحقیقااتی
شهرسااازی معماااری .)1390 ،ایاان معیارهااا زیرمعیارهااای
پیشنهادی ه تاکیاا زیار مطار مای شاوند :کال ادی ارزش
سااایت ،اجتماااعی  -فرهنگاای ،اتتاااادی ،مالکیاات اراضاای
معیارهای حقوتی ،زیست محیطی ،دسترسی موتعیات اراضای،
پدافند غیر عامل امنیتی .که ال ته
ا توجه ه پیچیده سایع اودن م احا اجتمااعی -فرهنگای،
اتتاادی پدافندی لز م تمرکز یژه تخااای تار ار ر ی
آن ها از سط این معیارها زیرمعیارهای مر اوط اه آن در ایان
مقاله خودداری شده این مقاله ه ررسی معیارهاای کال ادی

ارزش سایت زیست محیطی می پردازد.
 معیار کالبدی

ا عاد کال دی مسکن از د زا یه تا ال ررسای اسات .ا  ،کال اد
مسکن ه عنوان یا احد مسکونی د م ،را طه کال دی مسکن
ا محیط مسکونی خود که اه ناوعی شااخص اجتمااعی اوده

 -زیرمعیارهای کالبدی:

 .1شیب توپوگرافی جنس خا
 .2جود یا امکان تأمین تأسیسات ش که زیار سااخت هاا (در
تمام خش های مر وط ه زیر ساخت ها نکته مهام ررسای
ضعیت منا ع موجود در منطقه همچنین طر ها رناماه
های تأمین توزیع آن ها می اشد) ،از جمله زیرساخت های
اصلی ع ارتند از :دسترسی ه آب ،رق ،جود ش که فاضالب،
دسترسی ه ش که مخا رات
 .3امکان احداث نا
 .4تا لیت رشد توسعه فیزیکی فضا
 .5جود خا کافی
 .6امکان دامنه دسترسی ه ماال سااختمانی اومی
غیر ومی (مرکاز مطالعااتی تحقیقااتی شهرساازی
معماری.)1390 ،
 معیار زیست محیطی

گرچه معیارهای محیطی اکولوهیا از مهمترین نیاادی تارین
اصولی است که ایستی در هر گونه مکان یا ی مورد توجاه اکیاد
ترار گیرد ،در اغلب موارد مورد غالت اتع می شوند .ه عال ه اا
در نظر گرفتن سیاست های توسعه پایدار لز م توجه ه معیارهای
زیست محیطی د چندان می گردد .داشتن تا لیت توسعه فضاای
س ز ( ه یژه در تئوری ایجاد اغشاهرهای مساکونی) از عوامال
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مهم دیگری است که در مکان یا ی سیار تأثیرگرار خواهاد اود.
عرصه انتخا ی اید ه د ر از خطرات آسیب های محیطی ،نظیر
محیط های یماری زا اشد .در همین
سیل ،زلزله ،طوفان ری
ارت اط ،شرایط اتلیمی تاعدتاً اید ا آسایش زیستی در طو ساا
همراه اشد .مورد دیگری که مای تاوان در زماره معیاار زیسات
محیطی ترار داد ،توجه ه آلودگی های موجود در محیط است.
 -زیرمعیارهای زیست محیطی:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

موتعیت ساایت در اتلایم ط یعای در نظار گارفتن شارایط
آسایش انسانی
داشتن تا لیت توسعه فضای س ز ( ه یاژه در تئاوری ایجااد
اغشهرهای مسکونی)
مخاطرات ط یعی رعایت حریم آن ها
آ ینده های محیطی رعایت همجواری ها در مکاان یاا ی
مناطق مسکونی
کاهش یا حرف آلودگی های محیطی مانند آلاودگی صاوتی،
آلودگی هوا در نظر گرفتن جهت اد غالب
توجه ه حاظ پایداری محایط زیسات (مرکاز مطالعااتی
تحقیقاتی شهرسازی معماری.)1390 ،

 معیارهای ارزش سایت

تناسااب ا عاااد ،فاارم شااکل زمااین ،همخااوانی کااار ری هااای
همسایگی مطالعات دید منظار در محاد ده اراضای منتخاب
رای توسعه کاار ری مساکونی از عوامال کلیادی تعیاین ارزش
سایت هستند.

سنتی تلایق آن ا ر ش های مدرن ه گونه ای کاه ارای
ساکنان تا ل پریرش اشد)
 .5همخوانی کار ری های همسایگی سایت (مرکاز مطالعااتی
تحقیقاتی شهرسازی معماری.)1390 ،
 - دسترسی و موقعیت مکان یابی اراضی

نزدیکی سایت ه شهر خدمات شهری (اشتغا  ،کاار ری هاای
آموزشی ،هداشتی -درمانی ،رزشی فراغتی غیره) ضعیت
دسترسی ه ش که معا ر مانند فاصله اراضی تا شا که هاای راه (
جاده ای) پایانه هاا درجاه نادی آن هاا از نظار اهمیات در
مقیاس ملی ،استانی ،منطقه ای ،محلی ،فاصله اراضای تاا شا که
های راه ریلی ایستگاه های راه آهن ،ررسی فاصله اراضای تاا
ش که های راه ریلی ایساتگاه هاای راه آهان ،ررسای فاصاله
اراضی تا فر دگاه یا ندر ،از عوامل مهم تعیین دسترسی مناساب
سایت مسکونی ه شمار می ر ند .در اتع سیاری از سایت های
منتخب پر هه های اجرا شده مسکونی ه دلیل عادم توجاه اه
این فاکتور مهم دچار تنز کارایی زم شده متقاضیان خاود را
از دست می دهند
 -زیرمعیارهای دسترسی و موقعیت نسبت به شهر

.1
.2
.3

 -زیر معیارهای ارزش سایت:

سهولت دسترسی ه سکونتگاه های دیگر
نزدیکی سایت ه شهر خدمات شاهری ( اشاتغا  ،کاار ری
های آموزشی ،هداشتی -درمانی ،رزشی فراغتی غیره)
ضعیت دسترسی ه ش که معا ر مانند فاصله اراضی تا ش که
های راه (جاده ای) پایانه ها درجه نادی آن هاا از نظار
اهمیت در مقیاس ملی ،اساتانی ،منطقاه ای ،محلای ،فاصاله
اراضی تا شا که هاای راه ریلای ایساتگاه هاای راه آهان،
ررسی فاصله اراضی تا فر دگاه یاا نادر (مرکاز مطالعااتی
تحقیقاتی شهرسازی معماری.)1390 ،
یافته ها و نتایج

 .1تناسااب ا عاااد ،فاارم شااکل سااایت توجااه ااه ضااعیت
توپوگرافی هره گرفتن از اختالف سط رای پدیاد آمادن
دید منظر هتر
 .2جود تنوع اری ا درنظر گرفتن چشم اندازهای ط یعی
(دریا دریاچه ،کوه ،جنگل زمین های زراعی غیره) عادم
ستن دید در توسعه های جدید
 .3عدم جود آلودگی های ااری منااظر نازی اای یار ن از
سایت که چهره ای نازی ا ناهماهن امحیط ط یعی اطاراف

در این خش ا تدا معیارهای ررسی شده در خش م انی نظاری،
ه علت تعدد محاد دیت هاای اطالعاات زم همچناین در

دارند از ارزش اری منطقه می کاهند
 .4درنظاار گاارفتن هویاات منطقااه همخااوانی توسااعه افاات
مسکونی ا شرایط سیمای ط یعای فرهنگای ( ارای میاا
امکان استااده از ماال اومی الگاوی معمااری مساکونی

دست ساخت ودن محد ده مطالعات میدانی که اع مای شاود
رخی از تحلیل ها غیر تا ل انجام اشد .خالصه گردیدند فقاط
معیارهای سیار کلیدی در این مقاله ررسی شده اند .سپس ایان
معیارها در تالب پرسشنامه ای تنظیم ین متخااان اسااتید

.3

 .3.1اولویررت بیرردی معیارهررای مکرران یررابی اراضرری
مسکونی با استفاده از مدل AHP
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شهرسازی مسکن توزیع شدند .در مرحله عد از نتای ه دسات
آمده رای مقایسه د ه د معیارها زیرمعیارها میاانگین گرفتاه
شد در تالب ماتریس هاای ذیال ( کاه هماان مااتریس هاای
محاس ه امتیاز «توماس اِ ساعتی» هساتند) ار اسااس فرآیناد
تحلیل سلسله مرات ی معیارها زیرمعیارهای مر وط ه هر معیاار
رت ه ندی شدند .نتای مجموع فرآیند مرکور در انتها در جاد
شماره « »1آ رده شده است .همچنین نمودار شماره« »1ضعیت
درخت سلسله مرات ی معیارها زیرمعیارهای ررسی مکاان یاا ی
سایت مسکونی را نشان می دهد.
جد  -1معیارها زیر معیارهای مکانیا ی اراضی مسکونی ا ر یکرد
کال دی-زیست محیطی
زیرمعیارها
معیارها
شیب توپوگرافی= A1
 - Aکال دی
جود خدمات زیر نایی= A2
امکان احداث نا= A3
عدم نزدیکی اآ ینده های محیطی=
 - Bزیست محیطی
B1
عدم جود مخاطرات ط یعی= B2
 - Cدسترسی موتعیت
نس ت ه شهر
تناسب ا عاد فرم شکل سایت= D1
 - Dارزش سایت
دید منظر سایت= D2
همخوانی کار ری های همسایگی
سایت= D3

نمودار  -1درخت سلسله مرات ی (نویسندگان)

 .3.2محاسبات امتیازهای مربرو بره اولویرت بیردی
معیارها
 .3.2.1مقیاس مقایسه دو به دو در AHP
جد  -2مقیاس توماس اِ ساعتی مقایسه د ه د در AHP
مقدار امتیاز

درجه اهمیت در مقایسه دو به دو

1

ترجیح يکسان

3

نسبتا مرجح

5

قويا مرجح

7

ترجیح بسیار قوی

9

بی اندازه مرجح
ترجیحات بین فواصل فوق

2،4،6،8
من ع)Saaty,2003(:
 .3.2.2محاسبات امتیازهای مربو به اولویت بیدی معیارها
جد  -3ماتریس مقایسه امتیازهای مر وط ه ا لویت ندی معیارها
A
B
C
D
ارزش دسترسی موتعیت زیست کال دی
محیطی
سایت نس ت ه شهر
5
5
7
1

1/7
1/3
1
1/7

3
1
3
1/5

1
1/3
7
1/5

 =Aکال دی
 =Bزیست محیطی
 =Cدسترسی
 =Dارزش سایت

 (Aکال دی1/21 = )2/14(1/4 = )1*3*1/7*5( 1/4 :
 (Bزیسااات محیطااای= )0/55( 1/4 = )1/3*1*1/3*5( 1/4 :
0/86
 )Cدسترسی موتعیت نس ت ه شهر1/4 = )7*3*1*7( 1/4 :
(3/48 = )147
 (Dارزش سایت= )0.0057( 1/4 = )1/5*1/5*1/7*1( 1/4 :
 0/27حاصل جمع ضرایب5/82 :
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهااA B C Dپاس از نرماالیزه
کردن (نرمالیزه کردن ع ارتست از تقسیم ضاریب هار معیاار ار
حاصل جمع ضرایب معیارها):
(Aکال دی0/22 =:
 (Bزیست محیطی0/15 = :
 )Cدسترسی موتعیت نس ت ه شهر0/59 = :
 (Dارزش سایت0/04 = :
 .3.3اولویت بیدی زیرمعیارهای مربو به هر معیار
 .3.3.1معیار کالبدی
جد  -4ماتریس مقایسه امتیاز زیرمعیارهای مر وط ه معیار کال دی
A1
A2
A3
شیب
جود خدمات
امکان
توپوگرافی
زیر نایی
احداث نا
A1
1
7
1/7
شیب توپوگرافی
A2
1/7
1
7
جود خدمات زیر نایی
A3
7
7
1
امکان احداث نا

(A1شیب توپوگرافی1 = )1( 1/3= )1*7*1/7( 1/3 :
 (A2جود خدمات زیر نایی1 = )1( 1/3= )1/7*1*7( 1/3 :
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 )A3امکاااان احاااداث ناااا3/66 = )49(1/3= )7*7*1( 1/3 :
حاصل جمع ضرایب5/66 :
ضرایب اه دسات آماده ارای معیارهااA3 A2 A1پاس از
نرمالیزه کردن:
(A1شیب توپوگرافی0/17 :
 (A2جود خدمات زیر نایی0/17 :
 )A3امکان احداث نا0/66 :
 .3.3.2معیار زیست محیطی
جد  -5ماتریس مقایسه امتیاز زیرمعیارهای مر وط ه معیار زیست محیطی
B1
B2
عدم جود مخاطرات عدم نزدیکی اآ ینده های
محیطی
ط یعی
B1
1
5
عدم نزدیکی اآ ینده
های محیطی
B2
1/5
1
عدم جود مخاطرات
ط یعی

(B1عدم نزدیکی اآ ینده های محیطی2/24 = )1*5( 1/2 :
(B2عدم جود مخاطرات ط یعی0/45 = )1/5*1( 1/2 :حاصال
جمع ضرایب2/69 :
ضرایب ه دست آمده رای معیارهاا  B2 B1پاس از نرماالیزه
کردن:
(B1عدم نزدیکی اآ ینده های محیطی0/83 :
(B2عدم جود مخاطرات ط یعی0/17 :
 .3.3.3معیار موقعیت نسبت به شهر

 (Cدسترسی موتعیت نس ت ه شهر:
این معیار فاتد زیرمعیاری جهت ررسی است صرفاً فاصله از
شهر ه عنوان موتعیت دسترسی مناسب مکان یا ی در نظر
گرفته شده است.
 .3.3.4معیار ارزش سایت
جد  -6ماتریس مقایسه امتیاز زیرمعیارهای مر وط ه معیار ارزش سایت
D1
D2
D3
تناسب ا عاد
دید
همخوانی
فرم شکل
منظر
کار ری های
سایت
همسایگی سایت سایت
D1
1
7
1/5
تناسب ا عاد فرم
شکل سایت
D2
1/7
1
1/7
دید منظر سایت
D3
5
7
1
همخوانی کار ری

های همسایگی
سایت

 (D1تناسب ا عاد فارم شاکل ساایت1/3= )1*7*1/5( 1/3 :
(1.12 = )1.4
 (D2دید منظار ساایت= )0.020( 1/3= )1/7*1*1/7( 1/3 :
0.27
 )D3همخوانی کار ری هاای همساایگی ساایت)5*7*1( 1/3 :
= 3.27 = )35( 1/3حاصل مجموع ضرایب4/66 :
ضرایب اه دسات آماده ارای معیارهاا  D3 D2 D1پاس از
نرمالیزه کردن:
 )D1تناسب ا عاد فرم شکل سایت0/24 :
 (D2دید منظر سایت0/05 :
 )D3همخوانی کار ری های همسایگی سایت0/71 :
 .3.4مدل مکان یابی کراربری مسرکونی برا رویکررد
کالبدی-زیست محیطی
ا توجه ه معیارها ،ا لویت زن دهای اه آن هاا محاسا ات
انجام شده ا استااده از فرایند سلسله مرات ای ماد مکاان یاا ی
مجتمع مسکونی ا ر یکرد کال دی-زیست محیطی دست آماده
است .جد  7مد دست آمده را نشان می دهد.
جد  -7مد مکان یا ی مجتمع مسکونی ا ر یکرد کال دی-زیست محیطی
زیرمعیارها
معیارها
 =A1شیب توپوگرافی
 =Aمعیار کال دی
0/17
0/22
 =A2جود خدمات زیر نایی
0/17
= A3امکان احداث نا
0/66
= B1عدم نزدیکی اآ ینده های محیطی
 =Bمعیار محیط زیستی
0/83
0/15
= B2عدم جود مخاطرات ط یعی
0/17
فاتد زیر معیار
 =Cمعیار موتعیت نس ت ه
شهر
0/59
= D1تناسب ا عاد فرم شکل سایت
 =Dمعیار ارزش سایت
0/24
0/4
= D2دید منظر سایت
0/5
= D3همخوانی کار ری های همسایگی
سایت
0/71
(ماخر :نویسندگان)
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 .3.5مقایسه گزییهها نسبت بره هرر یرک از معیرار و
زیرمعیارها
 .3.5.1مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -A1شیب
وتوپوگرافی

سایت0.31 =)0.029(1/3= )1*1/7*1/5( 1/3 :1
سایت2.76 =)21(1/3= )7*1*3( 1/3 :2
سااایت1.19 =)1.67(1/3= )5*1/3*1( 1/3 :3حاصاال جمااع
ضرایب4/26 :
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/08 :1
سایت0/65 :2
سایت0/27 :3
 .3.5.2مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -A2وجود خدمات
زیر بیایی

سایت0.41 =)0.067(1/3= )1*1/5*1/3( 1/3 :1
سایت2.47 =)15(1/3= )5*1*3( 1/3 :2
سایت1 = )1(1/3= )3*1/3*1( 1/3 :3حاصال جماع ضارایب:
3/88
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/11 :1
سایت0/64 :2
سایت0/25 :3
 .3.5.3مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -A3امکان احداث
بیا

سایت0.34 =)0.04(1/3= )1*1/5*1/5( 1/3 :1
سایت2.47 =)15(1/3= )5*1*3( 1/3 :2
ساااایت1.19 =)1.67(1/3= )5*1/3*1( 1/3 :3حاصااال جماااع
ضرایب4 :
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/09 :1
سایت0/62 :2
سایت0/29 :3
 .3.5.4مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -B1عدم نزدیکی
باآالییده های محیطی

سایت1.44 =)3(1/3= )1*1*3( 1/3 :1

سایت1.44 =)3(1/3= )1*1*3( 1/3 :2
سااایت0.48 =)0.11(1/3= )1/3*1/3*1( 1/3 :3حاصاال جمااع
ضرایب3/36 :
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/43 :1
سایت0/43 :2
سایت0/14 :3
 .3.5.5مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -B2عدم وجود
مخاطرات طبیعی

سایت0.34 =)0.04(1/3= )1*1/5*1/5( 1/3 :1
سایت2.47 =)15(1/3= )5*1*3( 1/3 :2
ساااایت1.19 =)1.67(1/3= )5*1/3*1( 1/3 :3حاصااال جماااع
ضرایب4 :
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/09 :1
سایت0/62 :2
سایت0/29 :3
 .3.5.6مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -Cدسترسی و
موقعیت نسبت به شهر

سایت0.31 = )0.029(1/3= )1*1/7*1/5( 1/3 :1
سایت3.27 = )35(1/3= )7*1*5( 1/3 :2
ساایت1 = )1(1/3= )5*1/5*1( 1/3 :3حاصال جماع ضارایب:
4/58
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/07 :1
سایت0/72 :2
سایت0/21 :3
 .3.5.7مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -D1تیاسب ابعاد
فرم و شکل سایت

سایت0.31 =)0.029(1/3 = )1*1/5*1/7( 1/3 :1
سایت1.19 =)1.67(1/3 = )5*1*1/3( 1/3 :2
سایت2.76 =)21(1/3 = )7*3*1( 1/3 :3حاصل جمع ضرایب:
4/26
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
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سایت0/08 :1
سایت0/28 :2

مجتمع مسکونی ا لویت عدی سایت ا
سایت سوم در منطقه  1است.
 .4بحث و نتیجه گیری

 .3.5.8مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -D2دید و میظر
سایت

در این مقاله ضمن معرفی ر ش تحلیل سلسله مرات ی AHP

سایت0/64 :3

سایت1.71=)5(1/3= )1*1*5( 1/3 :1
سایت1.91=)7(1/3 = )1*1*7( 1/3 :2
سااایت0.31=)0.029(1/3 = )1/5*1/7*1( 1/3 :3حاصاال جمااع
ضرایب3/93 :
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/44 :1
سایت0/49 :2
سایت0/07 :3
 .3.5.9مقایسه گزییهها نسبت به زیرمعیار  -D3همخوانی
کاربری های همسایگی سایت

سایت0.31=)0.029(1/3 = )1*1/7*1/5( 1/3 :1
سایت2.76=)21(1/3= )7*1*3(1/2:3
ساااایت1.19 = )1.67(1/3= )5*1/3*1( 1/3 :3حاصااال جماااع
ضرایب4/26 :
ضرایب ه دست آمده ارای معیارهاا ارای ساه ساایت پاس از
نرمالیزه کردن:
سایت0/08 :1
سایت0/65 :2
سایت0/27 :3
جد  8نتای حاصل از مقایسهها ،ضعیت ا لویت ندی معیارها
زیرمعیارهای مکان یا ی  3سایت مسکونی را نشان می دهد.
 .3.6محاسبه وزن نهایی
زن نهایی از ترکیب ا زان نس ی دست میآید .زن نهایی در
هر گزینه در یا فرایند سلسله مرات ی از مجموع حاصل ضرب
اهمیت معیارها (زیرمعیارها) در زن گزینهها ،هدست میآید.
جمع ا زان نهایی گزینهها را ر یا می اشد.
جد  9زن نهایی هرکدام از سایت های پیشنهادی را نشان می
دهد.
 .3.7تعیین اولویتها
ر اساس ررسی  3سایت پیشنهادی ط ق مد دست آمده
سایت د م در منطقه  6هترین انتخاب جهت مکان احداث

در منطقه  2در آخر

نحوه ی زن دهی ه یه های اطالعاتی مؤثر در مکان یا ی
تشری فرآیند آن ،ه معرفی معیارها زیرمعیارهای زم رای
مکان یا ی هینه مجتمع مسکونی پرداخته شد .روش  AHPبر
مبنای سه اصل تجزيه ،مقايسه جفتی ،جمع بندی و
اولويت بندی گزينه ها استوار است و جهت تصمیم گیری
در شرايطی که معیار های تصمیم گیری متضاد انتخاب بین
گزينه ها را با مشکل مواجه می سازد ،مورد استفاده قرار
می گیرد ( .)Bertoini, 2006در اين روش معیارهايی که
دارای اهمیت بیشتری هستند ،در رديف های باالتر اين
ساختار شاخه ای قرار میگیرند .از آنجايی که مبنای تمامی
محاسبات در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ،نظر کارشناسی
است ،دارای انعطاف پذيری است و اين ويژگی از نقاط قوت
اين روش محسوب میشود .همچنین ،استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی اين قدرت را به تصمیم گیری میدهد
که عوامل مهمتری که از نظر کارشناسی مسئله مکان يابی
را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهند با همان اهمیت در
مسئله مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه اين نکته را بايد
ذکر نمود که اين روش مورد بررسی از روش های کاربردی
در فرآيند تصمیم گیری چند معیاره هستند و در آن،
معیارهای کمی و کیفی در ارزيابی به صورت همزمان
دخالت دارند .در نتیجه روش بسیار موثری در مکان يابی
کاربری های گوناگون می باشد (هدايت نیا و ابراهیمی،
.)1394
در اين پژوهش ابتدا معیارهای کالبدی و زيست محیطی
مکان يابی فضاهای مسکونی تعیین شدند که عبارتند از:
شیب وتوپوگرافی ،وجود خدمات زير بنايی ،امکان احداث
بنا ،عدم نزديکی باآالينده های محیطی ،عدم وجود
مخاطرات طبیعی ،تناسب ابعاد فرم و شکل سايت ،ديد و
منظر سايت ،و همخوانی کاربری های همسايگی سايت .در
مرحله دوم در قالب مطالعات میدانی ،معیارها و زير معیارها
رتبه بندی و مورد تحلیل واقع شدند که اين امر در قالب
پرسشنامه تنظیم و بین متخصصان و اساتید شهرسازی و

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره ی دوم ،شماره ی یک ،بهار  ،1396صفحه 121-134

مسکن تکمیل شد .سپس وزن هر کدام از معیارها در
مقايسه با ديگری مشخص شد .بعد از آن با استفاده از

ديد و منظر در رتبه های بعدی قرار دارد .قابل ذکر است
که بطور کلی  3زير معیار عدم نزديکی به آالينده های

روش نرمال کردن تمام سنجه ها وزن شدند .در مرحله آخر
با در دست داشتن وزن معیارها و امتیاز آلترناتیوها ،وزن
ترکیبی هر يک از گزينه ها از طريق حاصل ضرب وزن
معیارها با امتیاز آلترناتیوها به دست آمد و گزينه ها به
ترتیب وزنی که دارند سطحبندی شدند و بهترين سايت
جهت احداث مجتمع مسکونی با رويکرد مد نظر مشخص
گرديد.
طبق نتايج بدست آمده ،از بین معیاهای اصلی ،معیار
موقعیت نسبت به شهر ،دارای وزن باالتری است ،معیارهای
کالبدی ،زيست محیطی و ارزش زمین به ترتیب در رتبه
های بعدی قرار گرفته اند .در معیار کالبدی ،زير معیار

محیطی ،همخوانی کاربری های همسايگی سايت ،و امکان
احداث بنا از مهمترين معیارها و دارای باالترين درجه
اهمیت در مکان يابی فضای مسکونی شناخته شده است.
از بین  3گزينه مورد بررسی که  3سايت با کاربری
مسکونی در مناطق شمالی شهر تهران بوده اند ،بهترين
سايت با توجه به رويکرد مد نظر پژوهش حاضر و وزن
معیارها و زير معیارها بدست آمد که سايت واقع در منطقه
 6تهران بین اتوبان های همت و حکیم و در ضلع غربی
اتوبان کردستان در نزديکی ساختمان ا اس پ و برج بین-
المللی تهران به عنوان سايت بهینه در مکان يابی فوق
انتخاب گرديد.

امکان احداث بنا دارای درجه اهمیت باالتر و وجود خدمات
زير بنايی و شیب و توپوگرافی بعد از آن قرار گرفته اند.
عدم نزديکی به آالينده های محیطی باالترين نمره را در
مکان يابی فضای مسکونی در بین معیارهای زيست

از آنجايی که در مکان یا ی فضای مسکونی عال ه ر معیارهای

محیطی کسب کرده است و همین امر در معیار ارزش
زمین ،به زير معیار همخوانی کاربری های همسايگی سايت
رسیده است .و زير معیارهای تناسب فرم و شکل سايت و
جد
معیارها

زیرمعیارها

A1
شیب
توپوگرافی
0/17

سایت1
سایت2
سایت3

زن نهایی
0/121
0/638
0/224

0/08
0/65
0/27

کال دی زیست محیطی ،معیارهای دیگری از جمله فرهنگی
اجتماعی ه علت اینکه ا ر فضا سر کار دارد ،نیز
معیارهای اتتاادی پدافندی دارای اهمیت هستند ،می توانند
موضوع تحقیقات آینده در امر مکان یا ی ترار گیرند.

 -8نتای حاصل از مقایسهها :ضعیت ا لویت ندی معیارها زیرمعیارهای مکان یا ی سایت مسکونی (ماخر :نویسندگان)
 =Dمعیار ارزش سایت
 =Cمعیار
 =Bمعیار محیط زیستی
 =Aمعیار کال دی
0/04
موتعیت
0/15
0/22
نس ت ه شهر
0/59
D3
D2
D1
B2
B1
A3
A2
همخوانی
دید منظر
تناسب ا عاد
عدم جود
عدم نزدیکی
امکان
جود
کار ری های
فرم شکل سایت
اآ ینده های مخاطرات
خدمات زیر احداث نا
همسایگی
0/05
سایت
ط یعی
محیطی
0/66
نایی
سایت
0/24
0/17
0/83
0/17
0/71
0/08
0/44
0/08
0/07
0/09
0/43
0/09
0/11
0/65
0/49
0/28
0/72
0/62
0/43
0/62
0/64
0/27
0/07
0/64
0/21
0/29
0/14
0/29
0/25
جد  - 9زن نهایی هر گزینه (ماخر :نویسنده)
ترکیب ا زان نس ی
)0/09*0/17*0/15(+ )0/07*0/59(+ )0/08*0/24*0/04(+ )0/44*0/05*0/04(+ )0/08*0/71*0/04( +
()0/08*0/17*0/22(+ )0/11*0/17*0/22(+ )0/09*0/66*0/22(+ )0/43*0/83*0/15
)0/62*0/17*0/15(+ )0/72*0/59(+ )0/28*0/24*0/04(+ )0/49*0/05*0/04(+ )0/65*0/71*0/04(+
()0/65*0/17*0/22(+ )0/64*0/17*0/22(+ )0/62*0/66*0/22(+ )0/43*0/83*0/15
)0/29*0/17*0/15(+ )0/21*0/59(+ )0/64*0/24*0/04(+ )0/07*0/05*0/04(+ )0/27*0/71*0/04(+
()0/27*0/17*0/22(+ )0/25*0/17*0/22(+ )0/29*0/66*0/22(+ )0/14*0/83*0/15

گزینهها
سایت1
سایت2
سایت3
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 .7رحمانی ،م .ج .1382 ،.ررسی ر ند تامیم گیری در مکان یا ی پار
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